BIJLAGE 2 Algemene voorschriften met betrekking tot de toepassing van
kozijnen.
Algemene voorwaarden met betrekking tot de toepassing van kozijnen
(met de kozijnen meeleveren in het geval van concept I, II en II+)
Om te voldoen aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit dient bij de toepassing van de
kozijnen te worden voldaan aan onderstaande voorwaarden.
STERKTE VAN DE CONSTRUCTIE

Om te voldoen aan de eisen voor de sterkte van de bouwconstructie dienen de kozijnen
gemonteerd (verankerd) te worden volgens de verwerkingsvoorschriften
AFSCHEIDINGEN

Kozijnen in een uitwendige scheidingsconstructie hebben de functie van een afscheiding indien
de rand van die vloer meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, terrein of water. In
dat geval dient te worden voldaan aan de volgende toepassingsvoorwaarden:
-

-

-

-

Het gedeelte van een houten gevelelement dat fungeert als vloerafscheiding (in de
regel de onderdorpel, tussendorpel of een doorvalbeveiliging) heeft ter plaatse van een
al dan niet draaibaar raam een van de vloer gemeten hoogte van ten minste
0,85 m of een hoogte van ten minste 0,7 m, indien de som van die hoogte en de
breedte van de bovenregel ten minste 1,1 m is.
De afscheiding dient een vereiste weerstand tegen stootbelasting te hebben
overeenkomstig NEN-EN 1991-1-1 (inclusief nationale bijlage). Onderdorpels van
kozijnen gemonteerd overeenkomstig voorschrift, de tussendorpels van de kozijnen en
gemonteerde doorvalbeveiligingen geleverd onder het KOMO® attest- metproductcertificaat voldoen hieraan.
In het gedeelte van een kozijn dat fungeert als een afscheiding (bijvoorbeeld een
hekwerk van een frans balkon) mogen tot een hoogte van 0,7 m boven een vloer, geen
openingen aanwezig zijn waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter
dan 0,1 m. De horizontale afstand tussen een vloer en een afscheiding is ≤
0,05 m (bijvoorbeeld de afstand tussen het hekwerk van een Frans balkon en de
onderzijde van het kozijn).
In het gedeelte van een houten gevelelement dat fungeert als een vloerafscheidingen
is er geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een vloer.

BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK

Bij toepassing van de kozijnen dient beoordeeld te worden of het vrijgestelde oppervlak van:
•

•

De binnenoppervlake van ventilatieroosters, dagstukken en aftimmerlatten ten aanzien
van de brandklasse D niet de 5% van de totale oppervlakte van elke afzonderlijke
ruimte overschrijdt en ten aanzien van de rookklasse s2 de 10% van de totale
binnenoppervlaktee van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen beschermde
vluchtroute voert, overschrijdt.
De buitenoppervlak van ventilatieroosters ten aanzien van de brandklasse D niet de
5% van de totale oppervlakte van de gevel van elke afzonderlijke ruimte overschrijdt

BRANDWERENDHEID

Bij toepassing van de kozijnen met brandwerende eigenschappen dient beoordeeld te
worden of de aansluiting op het bouwkundig kader wordt uitgevoerd overeenkomstig de
aansluitdetails en/of toepassingsvoorwaarden van het betreffende brandrapport.
INBRAAKWERENDHEID

Bij de toepassing van kozijnen die niet zijn gemerkt met weerstandsklasse 2 voor
inbraakwerendheid dient beoordeeld te worden of deze overeenkomstig NEN 5087 niet
bereikbaar zijn.
BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN

Om te voldoen aan de eisen van de bescherming tegen geluid van buiten dienen de kozijnen
gemonteerd en op het bouwkundig kader aangesloten te worden overeenkomstig de
aansluitdetails van katern 11 van de KVT of de SBR-Referentiedetails.
WERING VAN VOCHT

Om te voldoen aan de eisen van wering van vocht dienen de kozijnen gemonteerd en op het
bouwkundig kader aangesloten te worden overeenkomstig de aansluitdetails van katern 11
van de KVT of de SBR-Referentiedetails.
BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN

Om te voldoen aan de eisen bescherming tegen ratten en muizen dienen de kozijnen
gemonteerd en op het bouwkundig kader aangesloten te worden overeenkomstig de
aansluitdetails van katern 11 van de KVT of de SBR-Referentiedetails. Alle openingen
groter van 1 cm dienen te worden voorzien van rooster of gaas.
VRIJE DOORGANG EN HOOGTEVERSCHILLEN

Deurenkozijnen toegepast in nieuwbouwsituaties met een minimale dagmaat van 850 x
2300 mm voldoen aan de eisen voor de vrije doorgang mits de deur 180° geopend kan worden.
Voor de kozijnen met een deur die minder dan 180° geopend kan worden dient de dagmaat te
zijn afgestemd op de benodigde vrij breedte van 850 mm waarbij de deur geopend moet
kunnen worden onder de daarvoor bestemde hoek.
Om te voldoen aan de eisen van de hoogteverschillen dienen de deurkozijnen voorzien van
laagreliëfdorpel zodanig gemonteerd en op het bouwkundig kader aangesloten te worden
dat de drempelhoogte, gemeten ten opzichte van het aansluitende terrein, maximaal 2 cm
bedraagt.
LUCHTVOLUMESTROOM

Om te voldoen aan de eisen van de luchtvolumestroom (Bouwbesluit 2012) dienen de kozijnen
gemonteerd en op het bouwkundig kader aangesloten te worden overeenkomstig de
aansluitdetails van katern 11 van de KVT of de SBR-Referentiedetails.
DEURKOZIJNEN IN VLUCHTROUTES

Deurkozijnen toegepast in een gemeenschappelijke vluchtroute dienen zodanig geplaatst te
worden dat de deur niet tegen de vluchtrichting indraait. Indien deurkozijnen voor een
gemeenschappelijke vluchtroute zijn geleverd waarbij het ontsluitingsmechanisme door
derden wordt aangebracht dient er een ontsluitingsmechanisme te worden toegepast dat
voldoet aan NEN-EN 179 of NEN-EN 1125 (dat de deur in de vluchtrichting kan worden
geopend door een lichte druk tegen de deur).

